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A necessidade de reduzir a reverberação

sonora em interiores tem sido um desafio

constante para arquitetos e designers de in-

teriores.

Continuamente procuram maneiras de combi-

nar a estética dos ambientes com uma boa

performance acústica.

Estudos comprovam que ambientes corpora-

tivos acusticamente tratados melhoram a

performance e eficiênca das equipes, aumen-

tando os níveis de concentração e clareza

nas comunicações.

A razão pela qual  
gostamos do  
silêncio é que  
queremos ouvir.





Devido a alta absorção sonora, o Sistema Ino-

vawall proporciona maior conforto acústico, pro-

dutividade e isolação térmica em diversos tipos

de ambientes, podendo ser aplicado sobre qual-

quer superfície de Alvenaria ou Drywall.



Informações Importantes

Revestimento Acústico de Alta Performance

Composição: Perfis conformados para estruturação do painel e fixação do  
tecido; Lã de vidro (80 Kg/m3 e espessura de 25mm); Tecido.

Vendido somente sob projeto.  

Instalação feita in loco

Produto classificado como  
incombustível (ASTM E 162-81)

Temperatura -30C + 120C

Performance Acústica

Freqüência (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Coeficiente de Absorção Sonora 0,04 0,40 0,86 0,97 0,93 0,98
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Performance Térmica

Resistência Térmica (R) 0,79 m2 C/W

Coeficiente de Condutividade
Térmica à 24º C (K)

0.032 W/m C



Há mais de 10 anos atuando no segmento corpora-
tivo, cinemas, auditórios, centro de convenções,
hotéis, hospitais, dentre outros.



O Sistema Inovawall alia tecnologia acústica, com
design, criação de vários formatos, tanto em paredes
retas e curvas, com várias opções de tecidos em cores
e padrões.



O Sistema Inovawall possibilita uma rápida troca  
de tecido, sem sujeiras e mantendo a mesma es  
trutura já instalada.



Além da flexibilidade em criar diversos formatos, tanto

em paredes retas quanto curvas, sua instalação é

rápida e com grande variedade de padrões e cores em

pronta entrega.



escritórios



Por que usar o Inovawall?

conforto acústico  

eficiência  

isolação térmica  

flexibilidade





acústico

facilidade  

durabilidade  

flexibilidade  

produtividade

aplicável em qual-

quer superfície

entrega imediata
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tratamentos
aplicação opcional



Flame Retardant Finishing

Prevenir ou retardar o crescimento e expansão da área  
afetada;

Proteger as pessoas dos efeitos gerados;  

Minimizar seu impacto.

Anti-Microbiano

Atua no material criando um ambiente hostil para bacté-

rias, fungos e ácaros, além de possuir composição extre-

mamente segura, inodora, incolor e inofensiva à saúde.

Anti-Manchas

Aplicado nas fibras dos tecidos com a finalidade de pro-

tegê-las, criando uma película protetora que evita man-

chas de líquidos, óleos e sujeiras no tecido.
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